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Zápis z jednání komise letopisecké a muzejní  
 

         konané dne 5. 2. 2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 17.00 do 20 hodin. 
 
 
 
Přítomni: Pavel Sosnovec, Vilma Barusová, Jana Dumková, Jan Füsi, Václav Holas, Jana Jedličková,                   
               Lenka  Procházková, Miroslava Rydvalová, Katarzyna Szajda  
Omluveni: Jaroslav Dvořák, Josef Luka    
Nedostavili se: 0   
 

 
PROGRAM:  
 

1) Úvodní slovo starosty města  
2) Představení členů komise, seznámení s jednacím řádem komisí rady města, s programem jednání,    
    stanovení zapisovatele dnešního jednání 
3) Budoucí provoz muzea 
4) Vzdělávací a informační stezky v okolí města 
5) Živá paměť  
6) Publikace o Mnichově Hradišti 
7) Ceny města a starosty 
8) Kronika města 
9) Připravované akce k významným výročím v letošním a příštím roce 
10) Závěr – termíny dalších schůzí komise, témata pro příští jednání   
 
 
1. Úvodní slovo starosty m ěsta 
Starosta města Ondřej Lochman pozdravil přítomné, doplnil připravená témata pro jednání komise o téma městské 
památkové zóny – komise by se měla vyjadřovat k případným stavebním úpravám památkově i jinak zajímavých 
objektů a k finančním příspěvkům města na tyto opravy 
 
2. Představení členů komise  
Předseda komise Pavel Sosnovec představil jednotlivé členy komise, omluvil nepřítomné, seznámil členy s jednacím 
řádem komisí rady města a s tématy, kterými se má komise zabývat. Poté požádal zaměstnankyni MěÚ paní 
Barusovou o zápis dnešního jednání, po jejím odmítnutí požádal paní Dumkovou, která žádosti vyhověla.    
 
3. Budoucí provoz muzea  
 Vedoucí muzea seznámila přítomné se současnou situací muzea. Upozornila na problémy vyplývající z umístění 
muzea v 2. patře státního zámku – špatná dostupnost pro návštěvníky, naprostý nedostatek prostor pro depozitáře, 
chybějící prostory pro pořádání akcí pro veřejnost, značná fyzická náročnost při instalaci výstav, 
chybějící prostory pro knihovnu, badatelnu, technické zázemí, nevhodné sociální zařízení. 
Poté informovala o variantách přestěhování muzea, o kterých se uvažovalo v minulých letech (škola na náměstí, 
ZUŠ, přízemí zámku, budova Klubu), seznámila členy s dalším návrhem – dům v Palackého ulici po bývalé Sempře, 
který má vhodnou polohu a je zde k dispozici poměrně rozsáhlá zahrada k eventuální přístavbě. Členové komise se 
shodli na této variantě jako na nejvhodnější. 
 
4. Vzdělávací a informa ční stezky v okolí m ěsta             
Předseda komise seznámil členy s myšlenkou obnovení bývalých vycházkových cest v okolí města a jejich oživení 
např. herními prvky pro děti a informačními a naučnými tabulemi. Členové komise hovořili o cestě vedoucí od zámku 
k sychrovské bažantnici a poté k hradu Zásadka, o obnově bývalé cesty do Hoškovic, o úpravě cesty na Valečov 
přes Přestavlky, o cestách v Dolcích, cestě z Podolí a Kruhů k soše sv. Vojtěcha. Diskutovali i o situaci v Drábských 
světničkách a jejich okolí a shodli se, že je nutné řešit problémy s parkováním a sociálním zázemím pod skalami. 
K výše uvedeným úpravám by bylo vhodné vyhledat možnosti grantů a spolupracovat například s místním 
gymnáziem. Je také nutné zjistit majitele pozemků diskutovaných oblastí a spolupracovat s osadními výbory 
místních částí a obecními úřady sousedních obcí. 
K tématu se komise vrátí na příštích schůzích   
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5. Živá pam ěť 
Paní Szajda informovala o projektu Živá paměť, který má za cíl oživovat prostor pomocí vzpomínek lidí, a o tom, jak 
se realizoval v Liberci a ve Veselé. V Mnichově Hradišti vzniká pracovní skupina (pracovníci knihovny, muzea, 
dobrovolníci), která bude nahrávat vzpomínky pamětníků a vytvářet z nich archiv, jenž může být v budoucnu využit 
při vytvoření naučné stezky. Část nahrávek, které získala paní Jedličková, bude zveřejněna ve sborníčku, jejž chystá 
k vydání městská knihovna, některé by mohly být otištěny také v chystaném novém městském periodiku. 
 
6. Publikace o Mnichov ě Hradišti 
Předseda komise seznámil členy se záměrem vedení města vydat knihu o Mnichově Hradišti. Jana Dumková a 
Lenka Procházková poté informovaly o několik let probíhajícím jednání s nakladatelstvím Paseka a snaze vydat 
knihu o našem městě v edici Zmizelé Čechy. Autorkou by byla Lenka Procházková. Členové komise tuto myšlenku 
podpořili. Lenka Procházková hovořila i o svém plánu vydat kalendář s fotografiemi mnichovohradišťských ulic, 
k čemuž už má připravený materiál. I tuto aktivitu komise podpořila, objevil se i návrh vydat texty z kalendáře ve 
formě brožury. Je ovšem nutné nejprve zjistit finanční náklady. 
Členům komise byla starostou města představena nová učebnice Vlastivěda Sobotecka a okolí. Všichni se shodli na 
tom, že je velmi zdařilá a je možné uvažovat o podobném titulu i v Mnichově Hradišti. Na závěr tohoto bodu jednání 
bylo konstatováno, že k výročí 740 let od první zmínky o městě, jež si připomeneme v roce 2019, by měla být 
vydána reprezentativní publikace o Mnichovu Hradišti. 
 
7. Ceny m ěsta a starosty     
Předseda komise seznámil členy se záměrem vedení města udělovat čestné občanství, cenu města a cenu 
starosty. Poskytl členům návrh vyhlášek týkajících se tohoto udělování a požádal je o vyjádření se k tématu na příští 
schůzi komise. Členové také diskutovali o podobě udělované ceny a shodli se na diplomu či pamětním listu a 
plaketě či medaili. Návrhy ovšem musí vytvořit výtvarník.  
 
8. Kronika M ěsta 
Kronikářka města paní Rydvalová informovala členy o své práci, tj. o způsobu psaní městské kroniky. 
 
9. Akce p řipravované k významným výro čím 
Jana Dumková informovala členy o akcích připomínajících významné události, které muzeum připravuje nebo se na 
nich bude podílet, a vyzvala ke spolupráci.  
a) připomínka 600. výročí smrti Jana Husa – 6.7.2015 – proběhne ekumenická bohoslužba, poté vycházka s    
    historickým výkladem o tradici prvorepublikových oslav a položení kytice k Husovu pomníku. 
b) připomínka 70. výročí od konání státního pohřbu Jana Švermy – v listopadu (termín bude upřesněn) muzeum   
    chystá přednášku historika Jiřího Křesťana s pracovním názvem Jan Šverma – národní hrdina?. Další program se  
    připravuje – k dispozici je dokumentární film a bohatý fotoarchiv. Zvažuje se možnost spolupráce s gymnáziem.  
   S tématem souvisí také otázka umístění Švermovy sochy, jež je v současné době provizorně uložena v zámecké   
   konírně a kastelán žádá město, aby prostory uvolnilo, případně platilo z uložení sochy nájem. Pracovníci muzea   
   navrhují sochu umístit do dvora Švermova rodného domu, dnešní ZUŠ.  
c) připomínka uplynutí 150 let od prusko-rakouské války a bitvy u Mnichova Hradiště –  rada města přijala návrh     
   Komitétu pro udržování pomníků z války roku 1866, aby ve městě proběhly dne 1. 5. 2016 vzpomínkové oslavy,  
   jejichž součástí bude ukázka bitvy. Rozsah oslav a finanční zajištění bude ještě upřesněno, úkolem komise by   
   mělo být najít vhodný prostor k bojové ukázce. 
 
10. Závěr    
   Pro další schůzky komise byly dohodnuty termíny: 9. 4. 11. 6., zářijový a listopadový termín bude upřesněn. 
   Předseda komise konstatoval, že příští schůze komise se bude zabývat tématem městské památkové zóny,  
   Myšlenkou na zřízení muzea LIAZu a vrátí se k tématům probíraným na dnešní schůzi. 
 
 
 
 
 
Zapsal: Jana Dumková    Ověřil: Pavel Sosnovec 
Rozesláno: 9. února 2015   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise muzejní a letopisecké a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 
 
 


